MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

ORM-237/2011
Martin Lapčík / ORM
556 879 668; 739 343 854
martin.lapcik@koprivnice.cz

DATUM:

23.07.2012

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
(nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb.)
Název zakázky

„Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa, opěrná zeď“

Předmět zakázky

Stavební práce

Předpokládaná hodnota
zakázky

1.200.000,- (bez DPH)

Datum vyhlášení zakázky

23.7.2012

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ve věcech smluvních : Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru
Ve věcech technických :
Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí odd. investic
kontakty : 556 879 661, E-mail: bohuslav.hruskovsky@koprivnice.cz
p. Martin Lapčík, referent odd. investic
kontakty : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

p. Martin Lapčík, referent odd. investic ORM
kontakty : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na
rekonstrukci stávající opěrné zdi v délce cca 226m realizované v rámci
stavby „Rekonstrukce ul. Štramberská - I.etapa“. Jedná se o vybourání
stávající zdi v plném rozsahu a vybudování nové vč. podélné drenáže,
základových konstrukcí a zdi z monolitického betonu. Součásti zdi jsou
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rovněž dva základy pro sloupy veřejného osvětlení a drenážní a kabelové
prostupy v patřičném počtu pro potřebu výše uvedené stavby. Obnažená
lícová část zdi bude realizována z pohledového betonu. Obnažené hrany
budou zkosené.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby, geodetické a geometrické zaměření.
Dále je povinností dodavatele zajistit kompletní součinnost se stavbou
„Rekonstrukce ul. Štramberská - I.etapa“ a to jak v rámci postupu prací,
tak i prostorovém uspořádáním staveniště. Jedná se o stavbu v již
realizované stavbě ve značném stavu rozestavěnosti.
Mezi přebírajícími hotové zdi bude přítomen i zhotovitel stavby
„Rekonstrukce ul. Štramberská - I.etapa“
Koruna zdi musí být schopná přijmout následné přikotvení ocelového
zábradlí realizované zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ul. Štramberská
- I.etapa“. Zábradlí bude kotveno do zdi pomocí ocelových hmoždin a
šroubů.
Po kotvení zábradlí a osazení všech prvků stavby „Rekonstrukce ul.
Štramberská - I.etapa“ bude provedeno opětovné převzetí díla a
záručních podmínek zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ul. Štramberská
- I. etapa, opěrná zeď“.
Termín plnění

Místo plnění zakázky

Termín zahájení realizace: 6.8.2012
Nejzazší termín dokončení fyzické realizace a předání díla : 17.9.2012
Ulice Štefánikova v úsek od křižovatky ul. Kpt. Jaroše po ul. Husova,
Kopřivnice
Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče :
Uchazeč předloží s nabídkou :
Profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 zák. č. 137/2006 Sb.
s předložením :
- doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky
(autorizace patřičného zaměření, výpis ze živnostenského rejstříku)
- výpis z obchodního rejstříku ne starší než šest měsíců
Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii. Vybraný
dodavatel doloží před podpisem smlouvy tyto dokumenty v originále nebo
ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady budou prokázány čestným prohlášením
obsahující zejména tvrzení, že uchazeč:
- nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
úplatkářství, podvodu, úvěrového trestného činu a spoluúčasti na výše
jmenovaných trestných činech.
- jednáním nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu
- na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo jeho návrh
- není v likvidaci
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění
- nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním
zabezpečení
Výše jmenované doklady může uchazeč nahradit předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
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Lhůta pro podání nabídek

3.8.2012 do 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice,podatelna městského úřadu, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Rekonstrukce ul. Štramberská - I.
etapa, opěrná zeď“ – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Forma podání nabídek

Součástí nabídky bude:
1. Podepsaný krycí list nabídky
2. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
3. Položkový rozpočet
4. Přílohy prokazující splnění kvalifikace

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů. Po tuto dobu je
uchazeč svou nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
dodavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním
hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Uchazeč musí akceptovat návrh smlouvy o dílo dodaný zadavatelem.

Smlouva o dílo

Zadavatel požaduje po uchazeči v nabídce doložit samostatnou přílohou
předepsaný návrh Smlouvy o dílo.
Návrh Smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

Práva zadavatele

Zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a
zadání zakázky zrušit.
Zadavatel si vymiňuje právo na změnu nebo úpravu výzvy k podání
nabídky – o tomto budou zájemci prokazatelně informováni a to
nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vymiňuje právo uzavřít i smlouvu o dílo pouze na vymezený
rozsah zakázky (část) a dále jednat o rozsahu smlouvy do výše
schválených finančních prostředků.
V případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy
nebo odstoupením vybraného uchazeče si zadavatel vymiňuje právo
uzavřít smlouvu a předmět díla realizovat s uchazečem v dalším pořadí.
Prohlídku řešených území zadavatel nevypisuje. Prohlídku je možné
provést kdykoliv samostatně po dohodě se zhotovitelem stavby
„Rekonstrukce ul. Štramberská - I.etapa“.
Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci.

Přílohy oznámení

Krycí list nabídky.
Návrh smlouvy o dílo
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Pověřená osoba fyzicky předá v dohodnutém termínu zadávací
dokumentaci ( situace, řez, výkaz výměr) dodavateli v digitální podobě
(*.pdf. *.doc a *.xls) a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení písemné žádosti dodavatele.
Přístup k zadávací
dokumentaci

Písemná žádost musí obsahovat veškeré údaje v rozsahu dle vzoru
zařazeného v příloze. Tato žádost může být doručena i elektronickou
poštou do datové schránky 42bb7zg nebo e-mailem na adresu
martin.lapcik@koprivice.cz.
Žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být
doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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